
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Benkovciach, konaného dňa 21.09.2020 v sále kultúrneho 

domu Benkovce o 19.00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, kontrola uznášania schopnosti OZ 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesenia z  11. zasadnutia OZ 

4. Príprava PD novo navrhovaných trás obecnej kanalizácie 

5. Návrh novej dohody s ČSOB  

6. Rôzne 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

1. Otvorenie  

Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov a hostí. Po kontrole prítomnosti 

starostka skonštatovala, že prítomní sú piati poslanci, OZ je uznášania schopné. Zasadnutie OZ bolo 

zvolané na základe plánu zasadnutí na rok 2020. Za zapisovateľa bol určený poslanec  Hudík. 

2. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Jozef Uhrín, Mgr. Marián Oľšav a Slavomír Čečko. Navrhnutí 

poslanci súhlasili. K programu podľa pozvánky neboli pripomienky. Prítomní poslanci schválili 

program a členov návrhovej komisie hlasovaním: za – Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, 

zdržalo sa – 0. Program bol schválený.  

Uznesenie č. 77 

3. Kontrola plnenia uznesenia z  11. zasadnutia OZ 

Uznesenie č. 64 – príprava rozpočtového opatrenia z dôvodu zmeny rozpočtu – úloha trvá. Uznesenie 

č. 70 zverejnenie informácií o vodení psov a úhrade za známku za psa v Benkovských novinách – 

úloha trvá, BN budú vydané v decembri. Uznesenie č. 74 – rozpočet k úprave plochy pred OcÚ bol 

rozdelený na materiál vo výške 14.000 € a stavebné práce 6.500 € - úloha splnená. Uznesenie č. 75 – 

upozornenia pre neplatičov za ZKO boli doručené 18.08.2020 – úloha splnená, analýza produkcie ZKO 

a separácie odpadu každej domácnosti – úloha trvá. 

Uznesenie č. 78 

4. Príprava PD novo navrhovaných trás obecnej kanalizácie 

Obec má možnosť pripraviť projektovú dokumentáciu ďalších trás obecnej kanalizácie pre 

pripravovanú lokalitu RD v zmysle platného územného plánu obce Benkovce. Preto bolo pozvaných 

15 dotknutých vlastníkov pozemkov, aby sa vyjadrili k uvedenému zámeru. Vyjadrilo sa iba 7 

zúčastnených, ostatní neboli prítomní. Podľa ÚP je plánovaná výstavba RD cez pozemky p. č. 



2,3,4,7,8,9,10,13,14,15,16 – lokalita L2 a cez pozemky p. č. 99/1,99/3,100,109,110,115,116,119 – 

lokalita L1. Starostka vysvetlila prítomným potrebu prípravy nových lokalít na individuálnu výstavbu 

do budúcna pre mladých ľudí, ktorí chcú stavať a v súčasnej dobe nie je v našej obci takmer žiadna 

možnosť výstavby, až na zopár starších neobývaných domov, resp. voľných pozemkov. Po vybudovaní 

kanalizácie, prípadne miestnej komunikácie – prístupovej cesty po dotknutých pozemkoch by sa 

vytvorila možnosť výstavby 26 RD.  Pán Bubnár a pani Bubnárová sú rezolútne proti tomu, aby niekto 

zasahoval do ich pozemku. Pán Jozef Štoka žiada, aby sa pri príprave zohľadnila hranica medzi jeho 

pozemkom a pozemkom pána Telepúna Jozefa, aby zbytočne kúskovaním nedošlo k znehodnoteniu 

pozemku. Pán Emil Čečko s navrhovaným stavom súhlasí. Pán Roman Oľšav nesúhlasí s navrhovanou 

trasou z dôvodu, že postavil nový dom, ktorý je posunutý takmer do polovice pozemku a ďalší RD by 

vzadu nemohol byť situovaný, pretože ostala malá plocha pozemku. Vlastníci z L2 navrhujú zmenu ÚP 

tak, aby kanalizácia viedla po obecnom pozemku a RD sa stavali na konci záhrad len v jednom rade. 

Okrem pána Bubnára všetci prítomní súhlasia s umiestnením kanalizácie maximálne 2 m v ich 

pozemkoch od zadnej hranice pozemkov. Vlastníci žiadajú overiť informáciu o ochrannom pásme 

poľnohospodárskeho družstva. Po zohľadnení pripomienok vlastníkov bol návrh trasy L2 zamietnutý 

a trasa L1 bola odsúhlasená len po parcelu č. 100 vrátane. O návrhu poslanci hlasovali: za – Čečko, 

Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0.  

Uznesenie č. 79 

5. Návrh novej dohody s ČSOB  

Starostka predložila poslancom dohodu o urovnaní medzi obcou Benkovce a Československou 

obchodnou bankou, a.s. s pripomienkami právneho zástupcu obce v článku III. Spôsob urovnania, 

odsek 1/, kde bola upravená výška splátky na 600 € mesačne a doplnená možnosť mimoriadnej 

splátky bez dodatku k tejto dohode, v článku IV. odsek 7 úplne odstrániť. O návrhu dohody 

o urovnaní s pripomienkami prítomní poslanci hlasovali. Návrh dohody o urovnaní je prílohou č. 1 

tejto zápisnice. Hlasovanie: za - Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 80 

6. Rôzne 

Pani  Z. Stanovčáková predložila poslancom návrh organizácie Benkovskej 15 – tky s novým termínom 

11. apríla 2021, z dôvodu, že v marci je už naplánovaný beh v Sačurove. Návrh bol poslancom 

doručený mailom v dostatočnom časovom predstihu pred konaním zasadnutia OZ. Poslanci 

s návrhom súhlasili s tým, že budú pri organizácii behu nápomocní. Obec zabezpečí občerstvenie, 

sponzorov pani  Stanovčáková. Hlasovanie: za - Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, zdržalo 

sa – 0. 

Starostka informovala poslancov o výsledkoch verejného obstarávania na realizáciu stavby: Zmena 

účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu. Víťazom súťaže bola firma Timeo, s.r.o. so 

sídlom v Lipanoch. Rozpočet stavby je rozdelený na firemné práce a vlastné práce, ktoré zabezpečuje 

obec. Zmluva o dielo s prílohami  je zverejnená na webe obce. Poslanci zobrali informáciu na 

vedomie. Hlasovanie: za - Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Obec má možnosť požiadať MF SR o návratnú finančnú výpomoc z dôvodu výpadku podielových daní 

na rok 2020 následkom šírenia ochorenia COVID -19 vo výške 11 587 € s dobou splácania 4 roky 



v ročných splátkach počnúc rokom 2024. Starostka informovala poslancov, že výpadok daní je reálny 

a finančné prostriedky budú v rozpočte obce chýbať. V prípade schválenia NFV MF SR budú financie 

použité na výkon samosprávnych funkcií do konca roka 2020. Poslanci schválili žiadosť o NFV MF SR 

vo výške 11 000 €. Hlasovanie: za - Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 81 

7. Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia, ktorý prítomní poslanci schválili. Uznesenie je prílohou 

č. 2 tejto zápisnice. Hlasovanie: za – Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

8. Záver 

V závere sa starostka obce poďakovala  všetkým prítomným  za aktívnu účasť, popriala im pokojný 

večer a ukončila 12.  zasadnutie obecného zastupiteľstva o 21.00 hod.. 

   

Zapisovateľ:  Ondrej Hudík 

 

Poslanci:            Slavomír Čečko               ......................................... 

                            Mgr. Katarína Hladká     ........................................ 

                            Ondrej Hudík                   ......................................... 

                            Mgr. Marián Oľšav         ........................................ 

                            Ing.  Jozef Uhrín             ......................................... 

                                                                                                                                


